
FRAM KAMERATER SEPTEMBER -90 

Stoff til neste nr. 
Vi veit ikke helt hvor lang tid det vil ta å produsere 
bladet, men for å være helt sikre på at det går må stoff til 
neste nr. være levert ONSDAG 3.OKTOBER kl. 16.00. Vi ha p er 
faktisk på å få ferdig trykkeriet snart, så vi kan lage 
bladet på mer "normal" måte. Men da må NOEN begynne å gjøre 
noe ! ! . 
Sted: 

leder: 

på P-14, enten i kontortida til AKP eller i 
postkasse merka AKP. (merk konv olutten FK ) 

Vi står foran et landsmøte som for AKP vil være helt 
avgjørende i partiets historie. Både organisatoriske og ideo
logiske spørsmål deler partiet. 

Mange medlemmer avventer nå resultatet av landsmøtet i 
forhold til program, vedtekter og ikke minst organisasjonsmodell. 
Men også uttalelsen om den kommunistiske tradisjonen og AKPs 
forhold til den vil stå sentralt. Vi må nå ikke undervurdere 
betydninga av at AKP tar et oppgjør med deler av den kommunis
tiske tradisjonen vi knyttet oss til. Dette er e t spørsmå l vi 
ikke lenger kan utsette åta stilling til . 

For partiet som helhet kan dette bare løs e s ved å si klart 
fra om partiets tidligere feil, samtidig som vi holder fast ved 
vår rolle i norsk politikk s om positiv, og aktivt forsvarer 
partiets historie . 

I denne situasjonen kreves det aktiv deltakelse fra alle 
medlemmer og spesiellt DS-medlemmer. Vi ber om at andre oppgaver 
blir pri or itert ned som ikke er direkte knyttet til drift av 
partiet og partidebatten. Det er bare noen få måneder igjen til 
landsmøtet. 

AU foreslår at partiledelsen prioriterer følgende oppgaver 
stramt: 

1. Partidebatten: Her må ulike org- modeller for AKP/RV og 
prosessen fr am over legges fram skriftlig foran neste DS
behandling. 

2. Org. drift av parti et: Alle DS-medlemmer må sikre at 
kontingenten i sin avdeling blir betalt , fristen er ut 
september. Alle må delta i loddsalg. De må også være 
drivende i å sørge f or at avd. avholder møter og diskuterer 
f orslagene til LM, fremmer nye forslag og fatter vedtak. 

3. EF-arbeidet: Sikre at en fast fraksjon av AKPere og RVere 
fungerer. Delta i oppbygginga av Trondheims- organisasj o n en 
mot EF. Alle AKP-medlemmer må melde seg inn. 

4. L~gge plan for listestilling og organis e ring av arbe ide t 
med RV fram til valget - 91. Velge ledels~ f c r dett t 
arbeidet. 

DS må ta stilling til i hvilken grad vi skal prioritere 
budsjett-arbeidet. Skal vi ta initiativ til kamp? Hvordan 
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skal vi drive arbeidet, og HVEM skal lede dette? 

For DSAU, Per 0. 

I forhold til vår Arsmøtebevegelse vil vi f o reslå at vi priori
terer jobbinga med Ny ledelse og plan framover , mens beretning 

·- legge s mindre vekt på. Dette må diskuteres i avdelingene, 
- sannsynligvi s i januar -91. 

Debatt: ALTERNATIV 3 

"Det er umulig å f o rtsette som nå". Denne setningen gjør at folk 
nå "må" velge mellom et uavhengig RV eller en sammenslåing av RV 
og AKP. Samtidig begynner entusiasmen for begge forslag å dale 
etterhve rt som konsekvensene blir tydeligere. 

1. Et sjølstendig RV tar med seg 1,7 millioner i statsstøtte. 
Dette knekker AKPs økonomi sentralt og i de store byene. I 
tillegg gir AKP fra seg sitt godkjente partinavn {ved valg) 
og alle muli gheter til å manøvrere ved valg. 

2. Et sammenslått AKP og RV etter landsmøtet på det grunnlaget 
som det er stor enighet om, vil bli framstillt som AKA i ny 
frakk. De få uavhengige vil føle seg lurt. Det vil bli 
umuli g å st i lle 114 lister og v i vil gå på et valgnederlag. 

A "se tte i gang en prossess " 
partistriden i RV, det vil 
føre~ ~-;i~-. et_ ,r 1s~H i t som . få 

1
>.1}I'ERNATIV 3. 

for sammenslåing vil fortsette 
ødelegge valgkampen og trolig 
~n:~er: se9 . <' . -, _,:- ::;; 

... s t . 

Forts e tt e med det nye AKP og det gamle RV, bygge opp RV
grupper lokalt og i fylkene, utsette sammenslåings-debatten 
til ette r valget. Da vil vi kanskje ha noen RV-grupper å 
diskutere med. 

Arne B: t. 

LANDSMØTE AVGIFT-

For første gang skal vi arrangere et landsmøte der alle 
avdelinger blir representert direkte på landsmøtet. Dette har 
vært et krav fra de fleste parti-medlemmene og det er en stor 
framgang for parti-demokratiet. Spesiell t gjelder det i den 
situasjonen vi er i nå, med tildels store motsigelser innad i 
partiet . Men et større, mer demokratisk landsmøte blir sjølsagt 
også dyre re . Mye dyrere. Avgiften må betales for at vi skal få 
arrangert landsmøtet. Og det må være et felles ansvar for 
avdelinga at LM-avgifta blir betalt. 

Olve/DSAU 

Det er reist forslag om å lage en anna type parti. Blant anna er 
kontingent en for eslåt t senka. Kr. 1000,- i å ret som topp-sats er 
nevnt. Hva v il et slikt forslag vil bety i vårt distrikt. Uten 
å kjenne talla i detalj vil jeg anta at vi må 3 til 5 dobble 
antall medlemmer, hvis alle betaler denne satsen. Alternativet 
vi } være drastisk r e duksjon, salg av P-14 etc. Olve. 
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KVINNEKOI\IFERANSE 

Det blir avholdt et møte for kvinnene i partiet: 
TORSDAG 4/10 -90 kl 18.00 
Sted: Prinsensgt 14 

Lederen i AKPs kvinneutvalg Eli~ I kommer. 
Astrid H 

Sikkerhetsinn.struks? 

Vi har hatt noen forsøk på å få e n diskusjon om en eventuell 
sikkerhetspolitikk for partiet. For å kanskje å få litt fortgang 
i "diskusjonen" offentliggjør jeg her RØD UNGDOMS sikkerhet
sinstruks, vedtatt på landsmøtet i år. Så kan jo folk se om dette 
er mer "passende" for partiet enn den eksisterende instruksen for 
partiet. (avd. styr et skal i flg instruks sit te med et eksemplar 

partiets sikkerhetsinstruks hvis noen lurer på hvordan den s e r 
~ • . ) Jeg vil bare påpeke at bl.a Trond A.s forslag om at partiet 
ikke skal være konspirasjonsparti - bl.a. med åpent landsmøte og 
at vi skal ha medlemslister (riktignok ikke offentlige ) står i 
skarp motstrid f.eks. til RUs instruks 

Min mening er at landsmøtet må vedta en ny sikkerhetsinstruks 
og en skarp kritikk til de deler av partiet som faktisk har lagt 
den eksisterende instruksen død. Det siste, uansett om partiet 
nå skulle vedta at vi ikke skal ha noen som helst "sikkerhet" . 

Olve 

NY TRYGGINGSINSTRUKS FOR RAUD UNGDOM 

Raud Ungdom er ein organisasjon som arbeider for å endre 
maktforhalda i Noreg. Dette gjer at vi kjern i konflikt med 
rnaktelita i landet. Dessutan finnst det ytterleg-gåande ::er
rorgruppar som er villige til å nyt ta vald rne l lo rn anna mot 
sosialistar og kornrnunis tar. I andre europeiske land er det 
avslørt intim kontakt mellom sånne grupper og politifol k. 
Erfaringane både internasjonalt og frå norsk historie seier oss 
at ein del organisatoriske tiltak for å verne om rnedlemrnane våre, 
unngå overvåking og vansk e lig-gj e re eventuelle terrorhandlinga 
retta mot organisasjonen er naudsynt. 

Desse tiltaka er: 
1 INTERNE ÅRSMØTE OG LANDSMØTE. 

Årsmøte og landsmøte er hernrnelege. Dvs at nøyaktig stad og 
tid for desse møta ikkje vert offentlegg j ort . 

2. BRUK AV NA11N 
A. På arrangementa våre er hovudregelen at vi ber r e nytter 
fornamn . Medlernmane kan sjølv velje om det namnet dei nytter 
er eit dekknarnn eller ikkje. Etternamn kan nyttast for valte 
talsfolk for organisasjonen. Det same gj eld undersk riving 
av interne dokument . 

På større arrangement der store delar av organisasjonen 
e r samla, og event . uavhengige, skal alle nytce dekknarnn. 
Dett e er for at den valdelege høgresida, som har som rne tod 0 
å skremme folk til pass i vi t et gjennom terror, ikkje skal 
kunne kartleggje o rganisas j onen frå ulike stade r i landet. 

J 
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Det er ' vår plikt å ~eskytte våre eigne medlemmar og 
uavhengige mot terror frå desse gruppane. Ein måte å gjere 
dette på er å beskytte namna på folk i organisasjonen når 
vi er sa~la og lette å få oversikt over. 

3. Fa lk skal sjølve kunn8 velj8 om dei vil seie at d2i er 
medlemmar i Raud Ungdom eller ikkje. Difor skal alle 
medlemmar ·som -- vert spurt om ein annan er medlem i Raud 
Ungdom svare at det veit dei ikkje. Dette gjeld alle 
medlemmar med unntak av dei som er offentleg valte talsf o lk 
og offentleg kjente medlemmar. 

3. OFFENTLEGGJERING AV LEIINGAR. 
Lags- ~ distrikts- og Sentral-styre veljer sjølv sine 

eigne talspersonar. · Unntak frå dette er lags-, distrikts
leiar og leiar for heile organisasjonen som vert valt på dei 
respektive års:.. og landsmøta. Desse er offentlege dersom det 
ikkje føreligg ' heilt særeign~ å~sakar som skal vere kjent 
før valet--: · ;~: .... ,:.~ :c." · .. , 

• • _, ... C 

Etter val av distriktss.tyre ''og sentralstyre skal desse 
organa · sjølv ~v-edteke ·k,ten som skal vere kjent innad og- utad. 
Dersom ·ei:n- .tlnn det· naudsynt, _skal -no-ki::-e i leiinga hel1 er 
ikke v·ere ~of .fentle·ge ·. for : orgarrisasj·on-en-.J_ Det betyr at dei 
som var ti'1s'tad·e ---sdm delega-t'ar: 'elle-'r· observatørar på des se 
møta ·ikkje• k~n: offen'i l e:g~gjere kven som ·vart valt. 

; ,i•,.._ "'• - _- -~ ..; :: i ;_ ._: l . ;_ - ':.i - . 

(Den mest effektive måten å få oversikt over medlemmane i 
e in organiaasjon, leiin~a og . arbeid på, e~ t gå ' inn i den. 
Vi ynskjer ikk:j 'e ·:sa t : hf'i le ,,:;l et'i' i1nga :: skai v e:i:-ii1 kjent for 
grupper so:n . kan : s·k,rde' ho) t " 

4. ANDRE TILTAK 
A. Bruk av post og telefon 

Det skal ikkje avtalast eller innkallast til 
interne møter over telefon. Dersom det er naudsynt å 
nytte telefonen til dette, skal ein nytte på førehand 
avtalte dekkhistoriar, og utan å omtale personar med 
namn. 

Internpapir og innkallinger skal overleverast 
direkte, eller via andre medlemmar. Dersom det pga 
lange avstandar tross dette er naudsynt å nytte posten, 
skal internpapir og innkallingar alltid sendast i lukka 
konvoluttar (dvs ikkje forretningskonvoluttar som det 
er mogleg å åpne og lukke attende) og med ein privat 
avsendar. (utan avsendar kan postverket lovleg opna 
brev om det er tull med adresse e.1) 

Ved distriktsårsmølte og landsmøte skal alle 
innkallast til oppmøtesta~er, og ikkje direkte til den 
staden der møtet skal avhaldast. 

B. Vi skal ikkj e ha noko arkiv over medlemr.lane i Raud 
Ungdom og ikke andre enn dei som sit i sentralstyret 
og dei sentralstyret meiner må ha det, skal ha 
kjennskap til kor mange J:\edlemmar det er i Raud Ungdom. 

Tryggingsinnstruksen skal vere kjent for medlemmane og den kan 
diskuterast med sympatisørar. 
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et . . _., 

FJr =~rste g a ng på 20 å r q1kk 
,jet bare et l. ;nai ~og : Trond
heim 1 1990 . Jeg skal forsøke 
å g1 noe av bakgr~nnen f or at 
det ble sli!-:, og si litt o m den 
politiske begrunnelsen. 

Arbeidet med 1. mai startet 
egentlig i desember, hvor par
tiet innkalte folk fra alle de 
store byene til taktikkdisku
sjon. Her ble det klart at det 
en fryktet nok kom til å skje, 
nemmelig at en i Oslo kom til å 
godkjen~e Yngve Hågensen som 
taler. 

Y~GVE HÅGENSEN AVSLØRT?? 

Det er klart at det som skjer i 
Oslo har meget stor betydning 
far 11et som · vil sk j e etlers 
~~ndf 1 landef. Derfor var det 
med -spenn1 ng vi hørte arqumen
tasJonen fra Oslo. 

Oslo er 1. mai f~·a par '.iets 
side styrt av faglig fraksj o nen 
i Samorg, og har vært det siden 
1982. Denne fraksjonen mener at 
det ha r skjedd en vesentlig 
endring i Oslo Samorg, og at nå 
er det en venstre/sentrums al
lianse som har makta !Reiulf 
Steen-fløya i. Denne flaya er 
villig t i l å snakke med Faglig 
Enhet, og har dessuten samar
beidet i andre sammenhenger. 
Derfor var det forventet et 
strøkent parolegrunnlag og Yng
ve Hågensen som taler. Det var, 
slik jeg oppfattet det, ingen 
vilje til reelt å slåss for 
andre ta ler e - det ble nærmest 
et pliktl0p å foreslå noe annet 
Del viser vel også den endelige 
i Oslo Samorg hvor hele oppleg
get med Hågensen ble vedtatt 
med 160 mol 3 stemmer. 

Hov edar gumP.n t et for ~ godta 
Hågensen som taler. var at ha:-i 
1kke v a r avsl 0rt i fagbeve gel
.seo. I mange klubber ble han 
~nsett som en del av ven~;l re-

s 

r; 

To tland o ~ le~ervervet. 1 br yte 
med Oslo Samorg på grunnlag av 
Håg2nsen , ville være .i ::..3"o.!.ere 
seg fra resten av venst:esida l 

Samorg . Og 1 og med a t Hågensen 
ikke er avslørt, ville det fare 
til et ras av klubber og fore
ninger fra Faglig Enhet. 

Et annet argument so~ var mye 
framme i diskus j onen, var at 
det var vanskelig å gjennomfare 
et alternativt arrangement rent 
praktisk - det var ekst~em man
gel på folk som vi lle j obbe med 
1. mai. 

FELLES LINJE FRA SOSIALDEMOKRA
TESE OVER HELE LANDET FOR Å 

SPISE ALTERNATIV-ARRANGEMESTENE 

Allerede i · desembe r var Cet vel 
klart at -=-t~aktikken !ra sosial
demo kra tene var å få til et tog 
i de større byene over hele 
landet. Til dette •,ar sa,~ar
beidsviljen fra AKP-erne i Osl o 
et meget godt redskap. Hvorfor, 
kan en spørre seg. Jeg er over
bevist om at dette ikke henger 
sammen med situasJonen i 1990, 
men at en for framtiden vil ha 
nedlagt klassekamparrangementet 
og kaldt og kynisk tenker på at 
om en i 1990 gir noen smuler 
til venstresida og får et 
felles arrangement vil det 
skadeskutte AKP ikke være i 
stand til å organisere opposi
sjonstogene på sikt . 

Ar gumentasjo nen 
det var et for 

fra Oslo om at 
stort laft med 

eget arrangement, underbygger 
denne påstanden. Dessuten er 
det store politiske motsigelser 

s ynet på venstresosialdemo 
kratene med det presset og 
det miljøet du som faglig til
litsvalgt lever med og i, vil 
nok en god del bli vens t resosi
aldemokrater. Taktikken fra 
Sa mor gene /so sialdemokratene er 
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dykt~c. •ie -J ~11ytte r våc2 3vak
het~r og ~en1~h~tec. 

HVA SKJEDDE I TRONDHEI~ ? 

Etter disse innledende betrakt
ningene skal Jeg gå konkret inn 
på hvo ~dan det. ble ett tog her 
i Trondheim. 

Etter m0tet i Oslo ble det inn
kalt til lrsm0te i FFF så fort 
det lot seg gJøre, og det ble 
valgt et nytt styre. Nytt var 
det for så vidt ikke, det var 
det samme som i 1989. Samtidig 
diskuterte vi den taktiske 
situasjonen og vedtok 10 hoved
paroler slik at vi skulle ha et 
politisk grunnlag å møte Samorg 
på. I ettertid tror Jeg det var 
veldig viktig, ior med et klart 
?Olitisk grunnlaq ~~nne vi nær
me:3t gt y ( >? !or~a:1d ~ 2.ngt-n2 me11 

Samorg. 

Vi vedtok også vår hovedtaler, 
Tursteln Dahle. 

dLakusJunen, på det dårlig 
be~økte åremøtet, va r det 1ngen 
gom virkelig ø nsket ett tug i 
Trondheim. Yl ønsket fremdeles 
at 1.mal skulle være e n dag 
hvor de ulike llnJene s tu o pp 
mot hverandre og hvor folk 
måtte ta stilling til politikk. 
Ettersom Samorg-sekretæren i u
formelle møter hadde sagt at 
taler ville bl i Ester Kostøl, 
nestleder i LO, var det helt u
aktuelt med i?tt tog, var menin
gen på møtet. Riktig nok var 
det atskillig verr@ å 3rgumen
tere mot Koatø l enn Hågensen i 
Oslo, men det sto felles a nsvar
lig fur LO-t oppens po:itikk. 
Etter årsmøte t var vi sikre på 
at her 1 Trondhelm bl ~ det to 
t_uy. 

INVITASJON TIL FOREANDLI~GER 

Vi hadde ogs 1 ;art1moter om 

s1tuasJanen. aq der var det 
6tcr enighet ~mat Sster Kost0l 
1~ke va1· 3kseptabel. Der imot 
ble det dr0ftet hva v1 skull e 
g;ør e o m f.eks. Sissel Bauck 
ble kastet fram 3am kompromiss 
på Samorgs I.mai møte. 

Allerede før jul hadde Samorg 
invitert oss til forhandlinger, 
og i begynnelsen av mars hadde 
vi første møte med Samorgs 1. 
mai-komite. Her ble vi over
rasket over at Samorg hadde 
saket Kostøl, og fått ja fra 
Sissel Bauck til å stille som 
hovedtaler.Hun ville også holde 
seg til hovedparolene som ble 
vedtatt, ble det sagt. Vi 
1ns1sterte på å få vår taler, 
Torstein Dahle med - i og med 
at det skulle være et samarbetd 
~ellom likeverdige parter. 

Deretter presenterte vi paro
lene våre.og utrulig nok hadde 
ikke l .mai komiteen t il Samorg 
noen s tørre innvendinger mot 
vårt forslag, det så u: som om 
de svelget det hele. Imidlertid 
måtte de ha møter med Samarg
styret, og det så ut t il ående 
opp med enighet om paroler og 
uenighet om taler. 

På dette tidspunkt var vi for
beredt på brudd Torstein 
Dahle var nok ikke spiselig for 
Samorg. 

Dett ble for så vidt bekreftet 
dagen før Samorgs 1. mai mate 
hvor vi på nytt hadde forhånds
tingsmøte med Samorgs t.mai 
Komite. Her sa v i klart ifra ,3t 
det var en betingelse for FFF å 
bli akseptert som en likeverdig 
partner og få godkjent Torstein 
Dahle. Eventuelt fikk Samorg 
heller gt avkall på SV-tal~r 
! aom nå var fast5att til K~re 
'3yltebø). ?~ dette forhand-
lingsmotet ble cgså Samorg
styrets forslag til paroler 
presentert, det var sv~rt så 
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tannløst og tyder på en aldr i 
så liten opovas k i Samorgstyret 
etter at det så ut s c m o m 1.mai 
komiteen kunne svelge alle våre 
10 par,1ler. Samorgs parolefor
slag så slik ut: 

1. Vi og 160. 000 ledige kre
ver: hele folket i arbeid! 

2. En rettferdig fordeling. 
Stans innstrammingspolitik
ken! 

3 . Ne i til rasering a v Trond
he imsskolene! 

4 . Innfri valgløftene! Styrk 
syke- og eldreomso rgen . 

Det var ku n parole 3 som va r i 
tråd med FFFs forslag. 

MOT BRIJDD 

Etter dette så det ut som om 
det gikk mot brudd. Vi gikk til 
Samorgs 1. mai - møte dagen etter 
kun · i den hensikt å forkla r e 
hvorfor bruddet kom. 

Situasjonen var at det var u
enighet både om talere og paro 
l e r . Vi f r a FFF var vel i det 
stille glad for at det var så 
pass stor politisk forskjell på 
togene , det ble lettere å mobi
lisere. Et realt brudd! 

OVERRASKENDE ENHET 

Men overraskelsenes tid var 
ikke f or bi. På l . ma1-m0tet, med 
ca. 70 frammøtte, la Samargsty
ret fram forslag om 3 hoved
talete, Sissel Bauck, Kåre Syl
teb0 og Torstein Dahle. Et ter 
gårsdagens signaler var vi 
meget o verr asket. Men, en må 
smi mens jernet er varmt, og vi 
fo r søkte fremdeles med den 
uforsonlige linja det va t 
ikke nok med et: taler , pa 1~01.e
grunnlage t måtte forandres . 
Derfor foreslo vi FFFs par ole 
grunnlag is tedet for Samorgs. 

Fra sal~~ e~!e~s ~om j~~ ogaå 
to fors!3g ~1! nye par al er. 

Meget over raskende foreslo Sam
a rgl eder &smul pause i møtet og 
kalte fram en del fra FFF til 
et forhandl i gsmøte ved styre
bordet. En ganske merkelig 
situasjon, etter min mening. ,\ 
sluttføre forhandlingene midt 
under møtet med journalist fra 
Arbeider-Avisa hengende over 
skuldera! 

Resultatet var at vi ble enig 
om et par olegrunnlag på 10 
paro!er, deribl ant 7 a•1 F' FFs 
paroler ( :nkludert den felles 
skolep ar o len), 1 annen Samorg
paro le og: andre benkeforslag. 

Styret Samorg fo resl o da 
disse tO parolene : 

Nei til EF' - stopp tilpas
:-iinqene. < FF'F ~ 

Vedtatt ~ot 7 stemmer. 

2. 3 lrs mode rasjonslinje 
160.000 arbe i dsledige. 
<FFFl enstemmig . 

3. Individuell lavtlønnsgaran
ti - minimumslønn 150 .000 
<FFF) enstemmig. 

4. Støtt intifadaen 
kjenn Palestina. 
( F'F'F' l enstemmig. 

aner-

5. Stopp den statss ty rte krisa 
i Nord-Norge. 
( FF'f' l enstemmig. 

6. StoppTro ndhe imsp a kka - pen 
gene til kolle ktivtranspor 
ten 
( FFF l s,ns temm1 g . 

7. Ne i til rasering av Trond
h,?1msskclene . 
cFFF/Samorg) enste~mig. 

8. ! n11fri valgl0f t ~ne - styrk 
syk~-og eldreomso rgen. 

7-
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9. 

:Sa rec ~gl enstpmm1g. 

Nt· l t· , pt :. vat:s1?r1ng av 
cffe-ntlig sektor 
(~~~k ~ !orslagl ~1,stemm1g. 

10. Et demokratisk Europa . 
( berikeforelagl 
Vedtatt mot 2 stemmer. 

tillegg fikk styret i Samorg 
fullmakt til å utforme en 
tariffparole som var aktuell 1. 
mai. Dette ble: 

Tariff 90 - stem nei! 

MEGET RADIK ALT PARO LEFORS LA G -
HVEM G~R I TOG? 

Det var helt klart noen s om 
følte seg over kJø r t , og Vl skal 
ikke skryte a v at møtet ble 
gJennomført s~rlig demokratisk . 
De eom ble mest overk j ørt var 
SV -e r ne som over hodet i kke var 
med i di skus jonen om parolene. 
Ty pisk var det at SV (Ø1ste1n 
DJ upeda!) forslo hel t formalis
tisk at d e t kun skulle v~re 6 
hovedparole~ ( uten å si om 
hvilke 6 han fortrakk). Han ble 
nedstemt og fikk bar e 3 stemmer 

Hele situasjonen vitner om at 
Samorg nå v urderer FFF som mer 
interessant enn SV. Samtidig er 
styret villig til å gå meget 
langt for å oppnå enhet - bak
tanken er helt tydelig at vi 
til nest e å r , og året Ptter osv 
ska l få store problem meda 
bryte ut o g lage eget arrange
ment. 

M~ n de t var !le~e so ~ var 
~råkka ~ ~ u r.~1 ~ p~ tærne . Ar be i 
dr~· µa r t ~Pt ti .:id dP :å t t g ru ndig 
JL !:.~ g . ~~r !1g : spø l· sm ~: et o re 
EF, mudeL~e Jc r11:l1 1;j a OQ ;'rond
hE-1 rnsp akV.~n . Df>t p:· nær mest 
uf oret ~~! : 9 ~~ - AP ~unne g~ J et 

s l ikt tog uten reservasjonsrett 

Reake Jonene uteble heller ikke, 
1 Arbeider-Avisa 22. 3.90 sier 
f~glig l Pder i AUF S0r
Tr0ndel ag : 

Planene for ett 1. mai tog 
skjer på Faglig 1.maifronts 
pr em isser. Dersom opplegget 
blir slik Samorg har lagt 
opp ti 1, kommer ikke jeg 
ti l å gå i 1.mai tog i 
Trondheim. 

Videre kaller han det fo r bak
holdsan grep på LO- l ede lsen og 
selv dra r han t i l Kristiansund 
f or å feire 1.mai. 

VELLYKKET ARRANGEMENT 

Resten a v l.mai opplegget er 
vel k jent fr a presse og ege t 
frammøte. Lede lsen i Samorg 
sto fast på enheten, og for 
s varte enhetsarrangemen t e t. Vi 
gJorde tabben å glemme telle
korps, slik at det er usikkert 
hvor man ge som gikk 1 t oget, 
men godt over 3000 e r s i kkert. 
Slik sett ble ar r angementet 
vell y kket. Spesielt vellykket 
var tor gmøtet, hvor taler ne 
virkelig representerte opposi
Bjonen 1 fagbevegelsen, og hvor 
Torstein Dahle virkelig stjal 
showet gjennom en knallbra 
tale. 

Så spørs det - hva sk j er til 
neste å r - er vi forberedt på å 
mote valgkamplinja til AP? Er 
FFF mulig a reise i gjen. Fra 
os B som jo bbe t mec 1.mai har 
det i alle fall ve rt under
~tre~et at neste år blir verre 

og v i m~ nok starte debat t en 
o m 1. ma 1 fø r n y ttår . 

RRH 
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